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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบแคบ 1,821.20-1,830.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีป้รับตวัขึน้ 12.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับ
แรงหนุนจากดชันีดอลลาร์ลดช่วงบวก หลงัดชันี Empire State Index ร่วงลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. ต ่ากว่าคาดท่ี 16.5 ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัยหนุนจากแครีน ฌ็อง-
ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาว เผยวา่สหรัฐยินดีกบัฟินแลนด์และสวีเดนส าหรับความมุง่มัน่ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต (NATO) และพอเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ สหรัฐ
จะให้การสนบัสนนุเตม็ท่ี อีกทัง้วฒิุสภาสหรัฐมีมติผา่นร่างกฎหมายช่วยเหลือยเูครนวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อป้องกนัตนเองจากการรุกรานของรัสเซีย อย่างไรก็
ตามด้านนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสหรัฐ เตรียมเผยแผนสร้างความมัน่คงด้านอาหารในท่ีประชมุ G7 เพื่อช่วยเหลือนานาประเทศในการเพิ่ม
อปุทาน และแก้ปัญหาราคาท่ีสงูขึน้ รวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกจากแรงซือ้หุ้นคืนหลงัตลาดร่วงลงก่อนหน้านี ้ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนี ้
ให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายรายการ ทัง้ยอดค้าปลีกและยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย. , การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย., ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือน
พ.ค.จาก NAHB รวมถึงจบัตาถ้อยแถลงของประธานเฟด ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาขยบัขึน้เสี่ยงเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าไม่ผ่าน
โซน 1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผา่นได้ให้รอไปขายบริเวณต้านส าคญั 1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทัง้นีป้ระเมินแนวรับระยะสัน้บริเวณ 1,803-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
17-05-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.00 1,826.71 3.71 0.20 

Spot Silver ($) 21.60 21.71 0.11 0.51 

เงนิบาท (฿/$) 34.71 34.53 -0.19 -0.53 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,900 100 0.34 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.85 114.89 2.04 1.81 

ดชันดีอลลาร ์ 104.19 103.75 -0.44 -0.42 

เงนิยโูร (€/$) 1.0436 1.0472 0.00 0.34 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,794    1,778   1,760 

        1,834    1,851   1,868 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,834-1,851 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,803-1,794 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 (+) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกม.ช่วยเหลือยูเครน 4 หม่ืนล้านดอลล์ คาดไบเดนจ่อลงนาม ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานวา่ ร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนวงเงิน 
4 หมื่นล้านดอลลาร์มีแนวโน้มท่ีจะผ่านความเห็นชอบจากทัง้วฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวนัพธุนี ้(18 พ.ค.) และจากนัน้จะส่งให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายตอ่ไป ร่างกฎหมายดงักล่าวครอบคลมุถึงการให้เงินช่วยเหลือมลูค่า 4 พนัล้านดอลลาร์แก่กองทพัต่างชาติท่ีร่วมต่อสู้ เพื่อยูเครน และ
ประเทศอื่น ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากการถกูรุกราน เพื่อช่วยให้ประเทศเหลา่นีม้ีทนุในการซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ให้การสนบัสนนุทางเศรษฐกิจแก่ยเูครนโดยตรง
มลูคา่ 8.8 พนัล้านดอลลาร์ รวมทัง้มอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมสถานทตูสหรัฐในกรุงเคียฟ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ วฒิุสมาชิกจากทัง้พรรคเดโมแครตและรีพบัลิ
กนัตา่งก็สนบัสนนุให้ยเูครนสามารถป้องกนัตนเองจากการรุกรานของรัสเซีย 

 (+) สหรัฐแสดงความยินดีต้อนรับฟินแลนด์-สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต แครีน ฌ็อง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) ว่า สหรัฐ
ยินดีกบัแถลงการณ์ล่าสดุจากฟินแลนด์และสวีเดนส าหรับความมุ่งมัน่ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรื อ นาโต (NATO) 
และสหรัฐจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีเมื่อสองประเทศสมคัรเข้าร่วมนาโตอย่างเป็นทางการ นางแมกดาเลนา แอนเดอร์สสนั นายกรัฐมนตรีของสวีเดนประกาศ
อย่างเป็นทางการเมื่อวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) ว่า สวีเดนจะสมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต โดยยุติการวางตวัเป็นกลางทางทหารมานานกวา่ 200 ปี หลงัจากรัสเซียบุก
โจมตียูเครน แถลงการณ์ดงักล่าวมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัค าประกาศครัง้ประวติัศาสตร์ของฟินแลนด์ ซึ่งพร้อมเสี่ยงจะเผชิญความขดัแย้งกบัรัสเซีย เพื่อแสวงหา
ความมัน่คงจากการรับรองด้านกลาโหมของนาโต 

 (+) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงหนัก เหตุกังวลค่าครองชีพ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนส.ค. 2563 เมื่อ
สปัดาห์ท่ีผา่นมา ท่ามกลางความกงัวลท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวกบัคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ผลส ารวจซึง่จดัท าโดยธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงกิง กรุ๊ป (ANZ) ระบวุ่า 
ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงลง 1.3% จากสปัดาห์ก่อนหน้า ขณะท่ีการคาดการณ์เงินเฟ้อรายสปัดาห์เพิ่มขึน้ 0.2% สูร่ะดบั 5.3% ความเช่ือมัน่ต่อ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัลดลง 4.4% ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตลดลง 0.4% 

 (-) ขุนคลังสหรัฐเตรียมเผยแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในที่ประชุม G7 นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสหรัฐระบวุ่า เธอจะเปิดเผย
รายงานฉบบัใหม่ในสปัดาห์นีเ้ก่ียวกับขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ีสถาบันการเงินระหว่างประเทศวางแผนท่ีจะใช้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่มัน่คงทางอาห ารท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากการท่ีรัสเซียบุกโจมตียูเครน นางเยลเลนจะท าการเปิดเผยรายงานฉบับดังกล่าวในช่วงเปิดการประชุมระดับผู้ น าก ารคลังจากกลุ่มประเทศ
อตุสาหกรรมชัน้น าทัง้ 7 หรือ G7 ในเมืองบอนน์ของประเทศเยอรมนี โดยจะเน้นย า้ว่าสถาบนัต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก , กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
ธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและการพฒันา (EBRD) ก าลงัเพิ่มระดบัการสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือนานาประเทศในการเพิ่มผลผลิตทางอาหาร , เพิ่มอุปทาน และ
แก้ปัญหาราคาท่ีสงูขึน้ 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทยีบเยน จากแรงซือ้รับคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบีย้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่บริเวณกรอบลา่งของ 129 เยน โดยนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงิน
ดอลลาร์เน่ืองจากคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 
ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 129.25-129.26 เยน เทียบกบั 129.05-129.15 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 129.35-129.37 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข่าวจีนเตรียมคลายล็อกดาวน์ หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยมีแนวโน้มปิดบวกติดตอ่กนัเป็นวนัท่ีสามจากความหวงัว่าอปุ
สงค์จากจีนอาจมีความยัง่ยืน เน่ืองจากทางการจีนพิจารณาผ่อนปรนมาตรการจ ากดัเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาด
วนันีท่ี้ระดบั 435.48 จุด เพิ่มขึน้ 1.81 จุด หรือ +0.42% โดยหุ้นกลุ่มส าคญัปรับตวัขึน้ทัง้หมด ซึ่งหุ้นกลุ่มการเดินทางและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งน าตลาด ดชันี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,072.67 จุด เพิ่มขึน้ 108.29 จุด หรือ +0.78% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,379.34 จุด เพิ่มขึน้ 
31.57 จดุ หรือ + 0.50% 

 (-) บิตคอยน์ฟ้ืนตัวเหนือ 30,000 ดอลล์ ในช่วงบ่ายวันนี ้ราคาบิตคอยน์ฟืน้ตวัขึน้เหนือระดบั 30,000 ดอลลาร์ ขณะท่ีนกัลงทุนยงัคงระมดัระวงัในการซือ้ขาย
หลงัจากราคาสเตเบิลคอยน์ทรุดตวัลงอย่างหนักในช่วงท่ีผ่านมา ณ เวลา 14.03 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ปรับตวัขึน้ 608 ดอลลาร์ หรือ +2.04% แตะท่ี 
30,489 ดอลลาร์ เอ็ดเวิร์ด โมยา นกัวิเคราะห์จากบริษัทโอแอนดากล่าวว่า นกัลงทุนส่วนหนึ่งเข้ามาช้อนซือ้ ซึ่งช่วยให้บิตคอยฟืน้ตัว อย่างไรก็ดี นกัลงทุนรายย่อย
และนกัลงทุนสถาบนัทัว่โลกจ านวนมากต่างก็ขาดทุนอย่างหนกัจากราคาเหรียญสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หรือ UST ท่ีทรุดตวัลงจนหลดุมลูค่า 1 ดอลลาร์ท่ีตรึงไว้
กบัดอลลาร์สหรัฐ 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 16 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.  
 

-11.6** 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.3% 1.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   1.1% 0.5% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนเม.ย.   78.5% 78.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   1.9% 1.5% 

 21.00 น. สหรัฐฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   200K 203K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


